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Information / Informasjon  

Oppgaven skal besvare ett av de oppgitte eksamensspørsmålene med 

utgangspunkt i pensum og godkjent feltøvelse. Den skriftlige rapporten fra 

feltøvelsen kan tillegges vekt og bli utslagsgivende for karakteren når 

oppgaven ligger mellom to karakterer. 

 

BOKMÅL: 

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk . 

Sensuren offentliggjøres i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.  

Lykke til! 

 

NYNORSK:  

Du kan skrive eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Sensuren blir offentleggjord i StudentWeb seinast tre veker etter eksamen.  

Lukke til! 

 

ENGLISH: 

You may submit your response in Norwegian, Swedish, Danish or English . 

The exam results will be published in the StudentWeb no later than three weeks 

after the examination. 

Best of luck! 

 

 

 

 



Eksamensoppgaver / Oppgåver til eksamen 

/ Assignments 

 

 

 

BOKMÅL 

Besvar én av følgende tre oppgaver: 

1. Diskuter styrker og svakheter ved det som har blitt omtalt som Alice Goffmans “Full 

immersion research method”. Bruk minst tre andre pensumkilder og eget 

minifeltarbeid i diskusjonen. 

2. I hvilken grad kan etnografisk feltarbeid legge grunnlaget for å forstå informantene på 

deres egne premisser? Bruk minst tre pensumtekster samt ditt minifeltarbeid i 

diskusjonen.  

3. På hvilke måter kan etnografisk metode bidra til å utfordre etablerte oppfatninger om 

hva som er «subjektivt» og «objektivt»? Bruk minst tre pensumkilder til å diskutere 

dette spørsmålet. 

 

 

 

NYNORSK 

Svar på ei av dei tre følgjande oppgåvene:  

1. Diskuter sterke og svake sider ved det som har blitt kalla Alice Goffmans “Full 

immersion research method”. Bruk minst tre andre kjelder frå pensum og eige 

minifeltarbeid i diskusjonen.  

2. I kva grad kan etnografisk feltarbeid leggje grunnlaget for å forstå informantane på 

deira eigne premissar? Bruk minst tre tekstar frå pensum samt minifeltarbeidet ditt i 

diskusjonen. 

3. På kva måtar kan etnografisk metode bidra til å utfordre etablerte oppfatningar om kva 

som er «subjektivt» og «objektivt»? Bruk minst tre kjelder frå pensum til å diskutere 

dette spørsmålet. 

 



ENGLISH 

Answer one of the following three questions: 

1. Discuss strengths and weaknesses with what has been called Alice Goffman’s “Full 

immersion research method”. Use at least three other texts from the reading list and 

your own mini fieldwork in the discussion.  

2. To what extent can ethnographic fieldwork lay the foundation for an understanding of 

informants on their own terms? Use at least three texts from the reading list as well as 

your mini fieldwork in the discussion. 

3. In what ways can the ethnographic method contribute to challenge established views 

on the meaning of “subjective” and “objective”? Use at least three sources from the 

reading list to discuss this question. 


